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คำนำ 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and  
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตนเองและนำข้อมูลผลการ
ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจกัษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

  การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด โยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
(Internal) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักการและเหตุผล 
  สำนักคณะกรรมการป้องกับและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพ่ือเป็นมาตรการป้องกับการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบัน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือ
เป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น 
“มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

2. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้ 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก 

แบบวัดการรับรู้ ตัวชีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ  

(IIT) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ รอ้ยละ 30 
 ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  
 ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  

แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน  
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร รอ้ยละ 30 

(EIT) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน  
แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล  

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต รอ้ยละ 40 
(OIT)   

   

  การกำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน (ITA) ในลักษระค่าคะแนน
ควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 
 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 AA 

85.00 – 94.99 A 
75.00 – 84.99 B 
65.00 – 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 – 54.99  E 

0 – 49.99 F 



3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ผลการประเมินภาพรวม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวชี้วัด ผลคะแนน 

แบบวัดการรับรู้ ตัวชีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่ 93.01 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ 83.50 

(IIT) ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ 88.37 
 ตัวชี้วัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 78 
 ตัวชี้วัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.90 

แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัดที่ 6  คุณภาพการดำเนินงาน 84.08 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.99 

(EIT) ตัวชี้วัดที่ 8  การปรับปรุงระบบการทำงาน 75.53 
แบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 92.50 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 87.50 
(OIT)   

 

❀ คะแนนภาพรวม หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม : 86.15 คะแนน  ❀ 
❀ ระดับผลการประเมิน : A ❀ 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองกุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง 
และจุดที่ตอ้งพัฒนาไว้ดังนี้ 

  4.1 จุดแข็ง (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนน 85 คะแนน ขึ้นไป) 
  ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ถือเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน   

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนนรองลงมา จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งการ
เผยแพร่ข้อมูลแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน    

ตัวชี้วัดที่ 3  การใช้อำนาจ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การ
ปฏิบัติงาน เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการ
มอบหมายงาน 

 
 



ตัวชี้วัดที่ 9 การป้องกันการทุจริต เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพ่ือเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบใน 2 ประเด็น คือ      
(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต ได้แก่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือ        
การป้องกันการทุจริตและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 
ได้แก่มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสละป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของ
ผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง 

4.2 จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวช้ีวัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน) 
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพของการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ผู้มารับบริการ ผู้มา

ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในเรื่องผลการดำเนินการของหน่วยงาน
รวมทั้งการจัดช่องทางการให้บริการ สามารถแสดงความคิดเห็นได ้

ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่
อย่างโปร่งใสเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่เอ้ือประโยชน์แกตนเองหรือพวกพ้อง 

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากร
ภายใน ในการนำทรัพย์สินราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนหรือนำไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมการยืมทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

ตัวชี้วัดที่  8 การปรับปรุงการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการพัฒนา
หน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินงาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

5. ตัวชี้วัดที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งได้คะแนน 
75.53 คะแนน เป็นการประเมินจากการรับรู้ของบุคลากรภายนอก มีรายละเอียด  
 

ตัวช้ีวัด หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน 1) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ 
มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/
การให้บริการให้ดีมากน้อยเพียงใด 
 

71.09 

 2) หน่วยงานที่ท่านมาติดต่ อ มีการ
ป รั บ ป รุ งวิ ธี ก า รแ ล ะขั้ น ต อ น ก าร
ดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อย
เพียงใด 
 

70.13 

 3) หน่วยงานที่ ท่านติดต่อ มีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น หรือไม ่
 

100 



 

ตัวชี้วัด 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยคะแนน 

 4) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานได้ดีข้ึน มากน้อยเพียงใด 
 

68.69 

 5 ) ห น่ ว ย งาน ที่ ท่ าน ติ ด ต่ อ  มี ก าร
ปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ 
ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น  มากน้อย
เพียงใด 
 

67.72 

 

  ผลการประเมินข้างต้น ชี้ให้ เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพ่ือให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้น คือ 
หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปรับปรุงการทำงาน โดยหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ผู้มารับ
บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้เกิดความโปร่งใส    
มีวิธีการ แผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนและการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่
ละงานให้ชัดเจน และให้เป็นปัจจุบัน 

6. ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม ซึ่งได้คะแนน 86.15 คะแนน ระดับ : A 
   ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal)          
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติ 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผล 
    ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) 
บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลัก
มาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการอย่างตรงไปตรงมา    
ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน 
ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ 
   ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงาน 
มีการวางระบบที่ดี เพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึง
ความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง หรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  
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